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Історія створення, розвитку та
здобутки кафедри обліку і аудиту
Національного університету
харчових технологій
Стаття присвячена 130-річчю НУХТ
Історія відкриття в Національному університеті харчових технологій спеціальності «Бухгалтерський облік» розпочалася в 1981 році після перших
клопотань міністра м'ясної і молочної промисловості УРСР В.К. Соломахи та міністра харчової
промисловості УРСР М.Ф. Кулініча. В лютомуквітні 1982 року вони звернулися до міністра вищої
і середньої спеціальної освіти УРСР Г.Г. Єфімснка
та ректора КТІХП I.C. Гулого з проханням відкрити
відділення з підготовки бухгалтерських кадрів.
У 1991 році завдяки докладеним зусиллям
КТІХП розпочав підготовку висококваліфікованих фахівців з обліку і аудиту. Все починалося
з 25 студснтів-псршокурсників у 1991 році, а в
2012 році випустили 626 фахівців (з них 331 бакалавр, 198 спеціалістів та 97 магістрів).
У 1992 році з кафедри економіки і бухгалтерського обліку в харчовій і м'ясо-молочній промисловості виокремилась кафедра бухгалтерського
обліку, яка в 1995 році була перейменована на кафедру обліку і аудиту.
З початку створення і до сьогодні кафедру
очолює кандидат економічних наук, професор
Л.М. Чсрнслсвський. котрий до того як прийшов
до університету (1987), багато років працював на
керівних посадах у системі харчової промисловості
та агропромислового комплексу України.
Першими викладачами новоствореної кафедри
були кандидати економічних наук, доценти Д.1. Гандзюк. 1.1. Мозгова, М.В. Перетятько, Л.В. Момот.
З моменту засну вання на кафедрі працює доктор
економічних наук, професор Надія МарківнаТкаченко. Також у складі кафедри сьогодні працюють
кандидати економічних наук, доценти Н.1. Беренда.
Л.М. Духновська. І.В. Жолнер. O.B. Михайлснко,
Г.Г. Осадча, H.Г. Слободян. Ю.Л. Тсмчишина,
B.М. Нсбильцова, Л.В. Момот, старші викладачі
О.В. Овдій, Т.Ю. Рсдзюк. Л.М. Соломчук, асистенти В.В. Бсвз, І.И. Кравченко. Н.В. Кудрснко,
C.М. Ніколаєнко, С.Ю. Скоморохова, В О . Чорна.
O.C. Щербина.

Викладачі постійно працюють над підвищенням
свого професійного рівня. Кафедра готує наукові
кадри шляхом навчання в аспірантурі та докторантурі. За роки існування кафедри була захищена докторська дисертація Т.М. Ткаченко, десять аспірантів
захистилися та отримали науковий ступінь кандидатів економічних наук, серед них: Н.І. Беренда,
Л.М. Духновська. І.В. Жолнер, O.B. Михайлснко,
Г.Г. Осадча, Ю.Л. Тсмчишина, Л.М. Стирснко,
О.В. Мєдведснко, О.В. Пилипснко. І.Б. Єфімова.
Колектив кафедри відповідально ставиться
до викладацької та наукової роботи. На кафедрі
завжди панує їх величність Досвід і Наука. Життєвий досвід викладачів Н.М. Ткаченко, Н.І. Беренди,
B.М. Нсбильцової, Г.Г. Осадчої, Н.Г. Слободян дає
їм можливість професійно читати лекції, проводити
практичні й лабораторні заняття з глибоким науковим і теоретичним змістом.
Особливою внутрішньою душевною красою та
оригінальним підходом до своєї роботи відзначаються доценти Л.М. Духновська, О.В. Михайлснко,
Л.В. Момот, Ю.Л. Тсмчишина. І.В. Жолнер, старші
викладачі O.B. Овдій. Т.Ю. Редзюк, Л.М. Соломчук,
асистенти В.В. Бевз. І.И. Кравченко, Н.В. Кудрснко,
C.М. Ніколаєнко. О С. Щербина.
Успішну роботу колективу кафедри не можна
уявити без якісної та своєчасної роботи завідувача
кафедральним методичним кабінетом С.Ю. Скоморохової та провідного інженера кафедрального
комп'ютерного класу В.О. Чорної.
Наукові здобутки кафедри зумовлені насамперед високим професійним рівнем та моральним
кліматом, що панує в колективі та взаєминах зі
студентами.
За основним напрямком наукової діяльності
затверджена дсржбюджстна тема Ol 12U001495
«Удосконалення обліку, аналізу і аудиту в умовах
глобалізації світової економіки» (науковий керівн и к - професор Л.М. Чсрнслсвський).
Особливу увагу викладачі кафедри приділяють
комп'ютеризації облік}; аналізу й аудиту на основі
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типових пакетів прикладних програм та створення
автоматизованих робочих місць бухгалтера. В
основу цієї роботи покладено комп'ютерні системи
«IC-бухгалтерія», «БЕСТ», «Парус», «Галактика»,
«Турбо-Аудит».
За період існування кафедри було підготовлено
й видано дві монографії, десять підручників, двадцять навчальних посібників з грифом МОН України. Зокрема, питання сучасної теорії і практики
ведення обліку розкриті Н.М. Ткачснко в підручниках «Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України» (2001 ), «Бухгалтерський фінансовий облік. Оподаткування і звітність» (2006-2013).
Теоретичні аспекти фінансового, управлінського
та податкового обліку відображені в навчальних
посібниках Л.М. Чсрнслсвського та Т.Ю. Рсдзюк
«Податковий облік і контроль» (2006), Л.М. Чсрнслсвського та Г.Г. Осадчої «Управлінський облік
на підприємствах харчової промисловості» (2005)
та «Організація облік} .' управлінський аспект (Харчова промисловість)» (2011), Л.М. Чсрнслсвського
«Бухгалтерський облік у доку ментах» (2005,2007),
Ю.Л. Темчишиної «Бухгалтерський облік (теоретичні основи)» (2008), І.В. Жолнер «Фінансовий
облік за міжнародними та національними стандартами» (2013), В.М. Нсбильцової. О.В. Нсбильцової та О.В. Овдій «Облік зовнішньоекономічної
діяльності» (2007). Проблеми аналізу виробничогосподарської діяльності підприємств розкриті
в підручнику Л.М. Чсрнелевського. Н.Г. Слободян, О.В. Михайлснко «Аналіз діяльності підприємств та банківських установ: економічний,
фінансово-інвестиційний, стратегічний» (2009),
підручнику Л.М. Чсрнслсвського «Економічний

аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі»
(2003) та навчальному посібник) Л.М. Чсрнслсвського та О.В. Михайлснко «Економічний аналіз
на підприємствах харчової промисловості» (2000).
Основні питання організації та методики статистики відображені в підручнику Л.М. Чсрнслсвського. Л.М. Соломчук. М.В. Псретятько «Статистика» (2012) та навчальному посібнику «Статистика
у галузях харчової промисловості: теорія і практика» (2012). Навчальні посібники «Аудит» (2002)
та «Аудит: теорія і практика» (2008) Л.М. Чсрнелевського та Н І. Беренди висвітлюють теоретичні
засади, методологію та організацію незалежної аудиторської перевірки як найбільш ефективної складової фінансово-економічного контролю. В навчальному посібник) «Судово-бухгалтсрська експертиза»
Л.М. Духновської (2012) викладено сутність та методологію судово-бухгалтерської експертизи.
За період фу нкціонування (1991-2013) колектив кафедри обліку і аудиту університету разом із
заочними факу льтетами НУХТ підготували понад
вісім тисяч висококваліфікованих фахівців з обліку
й аудиту (3917 бакалаврів, 4152 спеціаліста та
982 магістра).
Колектив кафедри не зупиняється на досягну тому й спрямову є свої зусилля на подальше підвищення якості підготовки фахівців вищої кваліфікації з обліку й аудиту.
Зростання теоретичного й практичного рівня
наукових доробок викладачів і в майбутньому
сприятиме підвищенню ефективності навчального процесу та вдосконаленню ЗМІСТУ навчання із
застосуванням су часного технічного й навчальномстодичного забезпечення.
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